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1. XIX  Sesja  Rady  Miejskiej 
XIX Sesja  Rady Miejskiej w Lęborku odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 
9.30  w Sali Rajców  nr 101 Urzędu Miejskiego .  
W zał. program obrad. 
 

2. Lęborskie Dni Jakubowe - inauguracja w piątek 22 lipca 

Jak co roku, uroczysta inauguracja Lęborskich Dni Jakubowych będzie miała miejsce 
w piątek 22 lipca. Uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem zaproszonych gości 
odbędzie się o godz. 12.00 w „Stacji Kultura” (budynek dworca PKP). W programie 
m.in. wręczenie Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew”,  
uhonorowanie 40-lecia pracy twórczej lęborskiego artysty Krzysztofa Grzesiaka, 
część artystyczna.  
W zał  program LDJ. 
 
3. Utrudnienia w ruchu podczas Dni Jakubowych 
 
Informujemy, że w dniach 22-24 lipca 2016r.  /piątek, sobota, niedziela/ w związku z 
odbywająca się na placu Pokoju w Lęborku imprezą masową pn. „Lęborskie Dni 
Jakubowe” nastąpią pewne ograniczenia w ruchu drogowym. 
 Na czas trwania imprezy część ulic w pobliżu pl. Pokoju zostanie wyłączonych z 
ruchu tj. część ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. Wyszyńskiego, Armii 
Krajowej. 
Objazd do placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, 
Długosza i Waryńskiego. 
Ponadto w dniu 23 lipca 2016r. /sobota/ w godz. 16.00 – 17.30, w związku z 
odbywającym się XVI Biegiem Ulicznym św. Jakuba zostaną wyłączone z ruchu 
następujące ulice: Staromiejska, Armii Krajowej, Okrzei, Słowackiego, I Armii Wojska 
Polskiego. 
 
4. Planowane zmiany z planie miejscowym zagospodarowania osiedla Lębork-
Wschód 
Podczas ostatniej sesji 9.06.2016 r. Rady Miejskiej w Lęborku podjęta została 
uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany obowiązującego planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego osiedla  „Lębork  -  Wschód” w Lęborku.  
Zmiany dotyczyć mają głównie terenów o funkcji komercyjnej, w tym terenów 
specjalnej strefy ekonomicznej oraz terenów o funkcji komunikacyjnej położonych w 
pobliżu węzła przyszłej trasy ekspresowej.  



Szczegółowe informacje, w tym informacje o sposobach składania wniosków, 
zawarte są w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej - 
bip.um.lebork.pl, zakładka Obwieszczenia. 
 

5. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2016 roku 

W nowym roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz realizowany będzie Rządowy 
program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. 
W 2016 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników zostaną objęci 
uczniowie: słabowidzący, niesłyszący,  słabosłyszący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z  autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z  
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność wymieniona wyżej 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku 
szkolnym 2016/2017 do: - klasy VI szkoły podstawowej, 
- klasy III gimnazjum 
- zasadniczej szkoły zawodowej, 
- liceum ogólnokształcącego,  
- technikum, 
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. 
Szczegółowe informacje o kryteriach, zakresie, wysokości dofinansowania do zakupu 
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka 
szkolna” uzyskać można w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 
szkolnym 2016/2017. 
 
6. Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Do dnia 10 września 2016 r. oraz do dnia 5 października 2016 (w przypadku 
wniosków  w dziedzinie: nauka, w kategorii: szkoła wyższa), można zgłaszać wnioski 
o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Lęborka  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
w Lęborku Nr XXVII-460/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia  
lęborskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinach: nauka, sport, kultura i sztuka, w kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna, szkoła wyższa. 
Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są na stronie internetowej 
www.lebork.pl w zakładce BIP, a także w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w 
Lęborku, nr tel. 59 86 37 790,  59 8637 724, 59 86 37 701. 
 

7. Stypendia szkolne 

Rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Lęborka w okresie od 1 sierpnia do 15 
września 2016 r. mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok 
szkolny 2016/2017.  
Pomoc materialna ma charakter socjalny i przyznawana jest na podstawie rozdziału 
8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w 
miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 514 zł 
netto.  

http://www.lebork.pl/


Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji 
oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej 
sytuacji materialnej ucznia.   
Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych można pobrać i złożyć w Referacie 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku (pokój C2, tel. 59 86 37 726). 
Więcej o pomocy materialnej - na stronie internetowej: bip.um.lebork.pl (zakładka: 
„Jak załatwić sprawę/Referat spraw społecznych”). 
 
 


